
 يستنكف ومن المقربون المآلئكة وال هللا عبدا يكون أن المسيح يستنكف (( لنتتمة فوائد اآلية الكرمية: 

(( ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر مث قال:  . جميعا )) إليه فسيحشرهم ويستكبر عبادته عن

 (( يستنكف ))أداة شرط  (( من ))اجلملة هنا شرطية ، و  فسيحشرهم إليه جميعا )) (( من يستنكف ))

وقرن بالفاء ألنه صدر بالسني ، وإذا صدر اجلواب  (( فسيحشرهم إليه جميعا ))فعل الشرط ، وجواب الشرط 

عبادة من ؟ عبادة اهللا شرعا  (( ومن يستنكف عن عبادته ))بالسني وسوف فإنه يتعني أن يربط بالفاء ؛ وقوله: 

(( ويأىب أن خيضع لألوامر والنواهي  ويرتقىيتعلى ويستكبر ))  ((، صح ؟ من يستنكف عن عبادته شرعا ؛ 

(( املستكرب واملتعبد املتذلل كلهم سيحشرون إليه ؛ وعلى هذا فالضمري يف قوله:  فسيحشرهم إليه جميعا ))

روعي يف فعل الشرط لفظ  (( من يستنكف ))وهنا فيه مباحث: أوال  يعود على اجلميع . فسيحشرهم ))

 ، روعي فيه املعىن (( فسيحشرهم ))فاعله مفرد  (( يستنكر ))ألن " من " لفظه مفرد الشرط ، روعي لفظه 

يشمل املستنكر وغري املستنكر ؛ وعلى هذا  (( فسيحشرهم ))يف املعىن األعم ألن قوله: وأيضا روعي فيه املعىن 

وهل جيوز يف اللغة العربية أن يتعدد مرجع الضمري فمرة يعود لإلفراد ومرة  يكون فيه عموم أوسع ؛ فإذا قال قائل:

يعود للجمع ؟ قلنا نعم هذا موجود يف اللغة العربية بشرط أن يكون مرجع الضمري صاحلا لإلفراد واجلمع فإذا كان 

(( ومن ورة الطالق: صاحلا لإلفراد واجلمع جاز أن يعود الضمري للجمع وأن يتنوع ، قال اهللا تعاىل يف آخر س

 يؤمن باهللا ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها األنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن اهللا له رزقا ))

(( ومن يؤمن باهللا فتجدون يف اآلية هنا عاد الضمري أوال باعتبار اللفظ مث باعتبار املعىن مث باعتبار اللفظ ؛ أقول 

جتدون  )) رزقا له اهللا أحسن قد أبدا فيها تحتها األنهار خالدين ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من

السياق مرة عاد الضمري  على اللفظ ومرة على املعىن ومرة على اللفظ ، قل ؟ ال إله إال اهللا ! يف اآلية الكرمية عاد 

للعموم يعين مثل " واحلكمة من ذلك التنبيه على أن مثل هذه الكلمات  الضمري على اللفظ مث املعىن مث اللفظ ؟

 من " سواء كانت شرطية أو موصولة للعموم نستفيد من كون الذي يرجع إليها مرة يف اإلفراد ومرة يف اجلمع .

أي فسيجمعهم وذلك يوم القيمة فإن اهللا سبحانه وتعاىل جيمع األولني واآلخرين يف  (( فسيحشرهم ))وقوله: 

رمال ، يف مكان واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر ألم على مكان واحد ال بناء وال جبال وال أشجار وال 

 (( إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا األرض مدت ))كما قال تعاىل: ألدمي  أرض مصفحة متد مد ا

(( يكور الليل على النهار ويكور وهي اآلن غري ممدودة ، اآلن مبسوطة وليست ممدودة ، اآلن هي مطوية 

( كما جاء يف احلديث   (( وإذا األرض مدت ))لكن إذا كان يوم القيمة صارت ممدودة  الليل )) النهار على

أي مد اجللد ؛ وهلذا يسمعهم الداعي إذا دعى ألوهلم مسع آخرهم يعين ما فيه حناء مينع  تمد مد األديم )



حىت يغيب بعضهم عن  وصول الصوت أو جبال أو أشجار ؛ وأيضا ينفذهم البصر يراهم كلهم ليس فيهم حناء

البصر بل يشاهدون مجيعا ، كل اخلالئق جيمعون يوم القيمة مجيعا يف أرض صعيد كما قال اهللا تعاىل ردا على 

(( قل إن وجل:  ؟ قال اهللا عز (( أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آبائنا األولون ))الذين قالوا 

األولون واآلخرون كلهم جيمعون يف هذا املكان ، زد  قات يوم معلوم ))األولين واآلخرين لمجموعون إلى مي

على ذلك أن الوحوش والبهائم كلها حتشر مع الناس فيا له من مشهد عظيم هذا مشهد جيب أن نتذكره دائما 

عمر رضي كما قال ذلك أمري املؤمنني   ون يوما من األيام ليتين شجرة .قياما وقعودا فإذا تذكره اإلنسان فإنه يك

اهللا عنه ؛ وإن اإلنسان أحيانا ليمر بالعصفور أو القط فيقول يا ليتين مثله خيشى من الذنب وإال من املعلوم أن 

لكن من يضمن  ( ولآلخرة خير لك من األولى ))(فهو أفضل منها بكثري  بين آدم إذا قدر اهللا اإلنسان .

يم من هذا اليوم الذي جيعل الولدان شيبا السماء منفطر لنفسه ؟ من يضمن لنفسه أنه سامل من هذا املوقف العظ

به ؟ لو ضمن اإلنسان هذا لقال احلمد هللا ، احلمد هللا الذي خلقين مع أن اهللا حممود على كل حال لكن 

اإلنسان خيشى من الذنوب ؛ فيقول إن اخلالئق سوف حتشر إىل اهللا عزوجل وجيازى كل إنسان مبا عمل وال فيه 

شهود لو أنكر اإلنسان ما الذي يشهد عليه ؟ نفس البدن أعضائه ، جلد كل اجللد يشهد مبا مس  أحد بينة وال

(( يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم  هوة باطلة وغري ذلك ، إذا شئتمن عمل سيء ومبا تسبب عرقا من ش

   .مث ذكر نتيجة هؤالء وهؤالء  وأرجلهم بما كانوا يعملون )) ؛ (( فسيحشرهم جميعا ))

 المآلئكة وال هللا عبدا يكون أن المسيح يستنكف لن ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛  قراءة اآليات:

 الصالحات وعملوا آمنوا الذين جميعا فأما إليه فسيحشرهم ويستكبر عبادته عن يستنكف ومن المقربون

 لهم يجدون وال أليما عذابا فيعذبهم واستكبروا استنكفوا الذين وأما فضله من ويزيدهم أجورهم فيوفيهم

  نصيرا )) . وال وليا اهللا دون من

 (( لنفوائد اآلية الكرمية:  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ، أخذنا اآلية اليت قرأها وأظن مل نأخذ الفوائد ؟ نعم .

 ويستكبر عبادته عن يستنكف ومن المقربون المآلئكة وال هللا عبدا يكون أن المسيح يستنكف

فيها من الفوائد: أنه ال ميكن للمسيح عيسى بن مرمي الذي جعلوا هؤالء إهلا أن  . جميعا )) إليه فسيحشرهم

ويتفرع على هذه الفائدة: أن العبد ال يصح أن يكون ربا أو معبودا ؛ ألنه هو نفسه  يستنكف عن عبادة اهللا .

 (( وال المالئكة المقربون ))؛ لقوله:  ء وإن مل يكن لهيشارك الشي ما ومن فوائدها: االستقرار عابد مربوب .

ومن  ألننا ذكرنا يف التفسري أا ذكرت إىل جانب املسيح ألن من الناس من يعبد املالئكة ويدعي أا بنات اهللا .

ن وغري مقربو  فوائدها: أن املالئكة مقربون إن قلنا إن الصفة صفة كاشفة ، أو أن املالئكة ينقسمون إىل قسمني .



(( فسيحشرهم ومن فوائدها: وعيد من استنكف عن عبادة اهللا واستكرب ؛ لقوله:  مقربني إذا قلنا إا صفة قيد .

ومن فوائدها: أن االستنكار غري االستكبار ، االستنكار يف القلب بأن يكون اإلنسان  مث فسر . إليه جميعا ))

ويستكرب عنه وحيتقر العبادة وحيتقر الرسول   واالستكبار أن يدع العبادةمعه أنف وكربياء قليا عن عبادة اهللا ، 

جميعا  إليه (( فسيحشرهمومن فوائدها: إثبات البعث ؛ لقوله:  (( أهذا الذي بعث اهللا رسوال )) .كقوهلم: 

 آدم ومن فوائدها أيضا: أنه عام لكل أحد ، البد لكل حي من البعث سواء كان من بين آدم أو غري بين . ))

 فيوفيهم الصالحات وعملوا آمنوا الذين (( فأماتفسري اآلية الكرمية:  حىت البهائم والوحوش حتشر يوم القيمة .

 دون من لهم يجدون وال أليما عذابا فيعذبهم واستكبروا استنكفوا الذين وأما فضله من ويزيدهم أجورهم

، تفصيل والتفصيل بعد اإلمجال من أساليب البالغة  التفصيليف هذه اآلية واليت بعدها  .نصيرا ))  وال وليا اهللا

(( فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ومن املعلوم أن القرآن على أعلى أنواع البالغة 

" أما " هنا شرطية وتفيد مع الشرط تفيد التفصيل ؛ أما كوا شرطية فألن هلا جوابا وهو  ويزيدهم من فضله ))

(( آمنوا ؛ وأما كوا تفصيلية فألنه فصل فيها املؤمنون والذين استنكفوا واستكربوا ؛ وقوله:  (( فوفيه ))ه: قول

وافية كاملة  (( فوفيهم أجورهم ))هذه تكررت علينا كثريا فال حاجة إىل إعادة شرحها ؛  وعملوا الصالحات ))

بعشر أمثاهلا إىل سبعمائة ضعف إىل أضعاف كثرية ؛  ، وقد جاء يف القرآن والسنة كيف هذه األجور وأن احلسنة

يعين زائدا على أجورهم ، فيستحق اإلنسان حسنة بعشر أمثاهلا تضاعف  (( ويزيدهم من فضله ))وهلذا قال: 

استنكفوا بقلوم واستكربوا  (( وأما الذين استنكفوا واستكبروا ))إىل سبعمائة ضعف إىل أضعاف كثرية ؛ 

(( مبعىن مؤمل ، وكلمة  (( أليما ))أي عذاب عقوبة وأمل ، و  (( فيعذبهم عذابا أليما ))دة اهللا جبوارحهم عن عبا

هذا ق هو الذي ال يكون كالفعل أو ألن املفعول املطل حويون من حيث اإلعراب أيش ؟يسميها الن عذابا ))

راض منها التوكيد كما هنا ، فهو مفعول مطلق ؛ أما إذا كان مثل العامل فإنه يسمى مصدر ، واملصدر له عدة أغ

(( وال وهو أيضا توطئة ملا بعده حيث وصف بأنه أليم ؛  (( يعذب ))توكيد من جهة أنه عاد بلفظ العامل 

مينع عنهم  (( وال نصيرا ))أي الويل أي من يتوالهم إذا عاتبهم اهللا  يجدون لهم من دون اهللا وليا وال نصيرا ))

فوائد اآلية  وجل ؛ الدافع من ؟ الويل ، والرافع النصري . وال رافع لعقوبة اهللا عز عذاب اهللا ، فليس هلم دافع

 استنكفوا الذين وأما فضله من ويزيدهم أجورهم فيوفيهم الصالحات وعملوا آمنوا الذين (( فأماالكرمية: 

هذه اآلية الكرمية: دليل يف  . نصيرا )) وال وليا اهللا دون من لهم يجدون وال أليما عذابا فيعذبهم واستكبروا

ومن فوائدها: فضيلة اإلميان  وجل . اإلنسان جيازى بقدر عمله ولكن حسب ما وعد اهللا عزأن  ى اازاة ، وعل

ومن فوائدها: أا رمبا تشعر بأن العمل  . (( فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات ))والعمل الصاحل ؛ لقوله: 



ميان ؛ ألنه قدم ذكر اإلميان واألصل أن ما قدم فهو األسبق ، وهذا أمر دلت الصاحل لن يكون مقبوال إال باإل

 باهللا كفروا أنهم إال نفقاتهم منهم تقبل أن منعهم (( وماعليه السنة بل دل عليه القرآن كما قال اهللا تعاىل: 

هل ميكن أن يستدل ذا على أن العمل الصاحل ال  فالبد من اإلميان الصادق على العمل الصاحل . وبرسوله ))

يدخل يف اإلميان ألن األصل يف العطف التغاير ؟ قد يستدل به من يستدل على أن اإلميان ليس العمل الصاحل ؛ 

(( وما كان اهللا ليضيع ولكن نقول قد دل الكتاب والسنة على أن العمل الصاحل من اإلميان كما قال اهللا تعاىل: 

قال أهل التفسري: أي صالتكم إىل بيت املقدس ، والصالة عمل ، وقال النيب صلى اهللا عليه وآله  ))إيمانكم 

( اإليمان بضع وسبعون شعبة أعالها قول ال إله إال اهللا وأدناها إماطة األذى عن الطريق والحياء وسلم: 

ار املراد باإلميان عمل القلب وقول ورمبا يقال إنه إذا مجع بني اإلميان والعمل الصاحل ص شعبة من اإليمان )

القلب وبالعمل الصاحل عمل اجلوارح وقول اللسان فيكون هذا من باب ما يفرتق عند االجتماع وجيتمع عند 

فأضاف العمل إليهم  ،  (( عملوا الصالحات ))ومن فوائدها: الرد على اجلربية ؛ يؤخذ من قوله:  االفرتاق .

ومن   يعمل وال يضاف العمل إليه إال جمازا وأن عمله ليس باختياره وال بقصده .واجلربية يقولون إن اإلنسان ال

وجل حيث مسى الثواب أجرا كأنه استأجر أجراء يعملون فيأثرهم مع أن فائدة العمل  فوائدها: بيان منة اهللا عز

؛ أما هذا فعمل اإلنسان ومع  ملن ؟ للعامل نفسه ، بينما األجرة لغري املعاملة مع اهللا يكون العمل ملن دفع األجرة

(( ومن فوائدها: أن ثواب األعمال الصاحلة يزيد على ما قدره اهللا تعاىل ؛ لقوله:  . وجل ذلك يأجره اهللا عز

(( فيعذبهم عذابا ومن فوائدها: أن املستنكفني املستكربين جزائهم العذاب ؛ لقوله:  . ويزيدهم من فضله ))

هل املعاصي ؟ إن قلت نعم لزم أن يقع م العذاب ... ؛ وإن قلت ال فهو أبرأ ؛ وهل يدخل يف هذا أ أليما ))

ألن املؤمنني يستحقون العذاب ولكنهم ال يعذبون إذا شاء اهللا إما مبغفرة من اهللا أو بالشفاعة أو بدعاء املؤمنني 

ء فإنه ال مرد له وال عاصم ومن فوائدها: أن من أراده اهللا بسو  ، قصدي املؤمنني العصاة .هلم أو ما أشبه ذلك 

ويرتتب على هذا أن املشركني لن ينتفعوا  . (( وال يجدون لهم من دون اهللا وليا وال نصيرا ))منه ؛ لقوله: 

يلقون مجيعا العابد (( إنكم وما تعبدون من دون اهللا حصب جهنم )) بآهلتهم مهما كانوا بل إن اهللا قال: 

 الذين فأما مبينا نورا إليكم وأنزلنا ربكم من برهان جاءكم قد الناس أيها (( ياتفسري اآلية الكرمية:  واملعبود .

(( يا أيها  . )) مستقيما صراطا إليه ويهديهم وفضل منه رحمة في فسيدخلهم به واعتصموا باهللا آمنوا

م عام ال ختتص قوم إلعادة أن رسالة النيب صلى اهللا عليه وآله وسل (( يا أيها الناس ))اخلطاب هنا يف  الناس ))

دون قوم ، فالناس كلهم خماطبون بشريعة النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم حىت اليهود والنصارى خماطبون بذلك ؛ 

 (( برهان من ربكم ))اجلملة هنا مؤكدة بكم مؤكد ؟ مؤكد واحد وهي قد ؛ وقوله:  (( قد جاءكم ))وقوله: 



الربهان هو الدليل واملراد به اآليات اليت جاءت ا الرسل عليهم الصالة والسالم ، وأعظم آية جاء ا الرسول 

اآلية   خبالقآية النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم وهي القرآن الكرمي الذي بقي آية للرسول إىل أن يأذن اهللا تعاىل 

وجل مين علينا باآليات البينات  املعىن األخص ؛ ألن كونه عزالربوبية هنا ربوبية ب (( من ربكم ))؛ وقوله: 

القاطعة الشك أن هذا من مقتضى ربوبية اخلاصة فهو سبحانه وتعاىل رب اجلميع لكن هناك ربوبية خاصة مين 

والنور  يعين به القرآن ، (( وأنزلنا إليكم نورا مبينا )) (( أنزلنا إليكم نورا ))اهللا ا على من يشاء من عباده ؛ 

ضد الظلمة ؛ وهل هو نور معنوي أو حسي ؟ هو نور معنوي الشك ؛ ألنه به يستنري القلب والوجه والقرب 

كلمة مبني ذكرنا   (( نورا مبينا ))والبعث ، فالقرآن كله نور لكنه حيتاج إىل التأمل والتدبر ملعانيه والعمل به ؛ 

ألا مشتقة من أبان وأبان تصلح متعدية والزمة فتقول:  فيما سبق إا تصلح مبعىن بني ومبعىن مظهر ، وذلك

أبان يل الطريق ، وحينئذ تكون أبان يل الطريق ، متعدي ؛ وتقول: أبان الفجر ، مبعىن طلع ، هذه الزمة ؛ وعلى 

، وقد مبني لغريه وأنه مبني لنفسه ؛ وهل يتناىف املعنيان ؟ اجلواب ال  يصح أن تفسرها بأن ))مبينا (( هذا كلمة 

مر علينا القاعدة املهمة األصيلة أنه مىت كانت النصوص من الكتاب والسنة حتتمل معنيني ال مرجح ألحدمها 

 قد الناس أيها (( يافوائد اآلية الكرمية:  على اآلخر وال منافاة بينهما وجب محل النص على املعنيني مجيعا .

يف هذه اآلية الكرمية فوائد ؛ منها: أن القرآن الكرمي نازل  مبينا )) . نورا إليكم وأنزلنا ربكم من برهان جاءكم

؛ ويرتتب على هذا عموم رسالة النيب صلى اهللا عليه  (( قد جاءكم برهان من ربكم ))جلميع اخللق ؛ لقوله: 

ومن فوائدها: أنه جيب على من ال يعرف اللغة العربية أن يتعلمها ليتوصل إىل االستفادة من القرآن  وآله وسلم .

(( ولو نزلناه على بعض ومن املعلوم أنك لو تلوته على رجل أعجمي  (( برهان من ربكم ))؛ لقوله: 

ها: إثبات الربوبية وأن إرسال ومن فوائدألم ال يعرفون وال .  األعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين ))

ومن فوائدها: أن القرآن  (( قد جاءكم برهان من ربكم )) .الرسل وإرسال الكتب من مقتضى ربوبيته ؛ لقوله: 

الكرمي نور ؛ ولكن يا إخواين ال يتذوق أو ال يشاهد ذلك إال من مجع بني أمرين: األول التدبر ، والثاين التذكر ؛ 

(( وليتذكر هذه واحدة  (( ليدبروا آياته ))ألي غرض ؟  (( كتاب أنزلناه إليك مبارك ))دليل هذا قوله تعاىل: 

يف قلبه ويكشف له من  وسلم من األدلة  وما فيها فإنه  فمن تدبر اآليات وسلم من اهلوى أولوا األلباب ))

النور البد أن تستبني به  ومن فوائدها: أن القرآن الكرمي فيه بيان كل شيء ؛ ألن العلوم ما ال يكشف لغريه .

األشياء كالنهار إذا طلعت بانت فيها األشياء وكاحلطب إذا أسرجتها فإا البد أن يبني فيها ما كان خافيا ؛ 

فالقرآن تبيان لكل شيء ؛ ولكن قد خيفى البيان إما لقلة اإلميان وإما لقلة العلم وإما لقصور الفهم وإما لسوء 

ونور لكل أحد ؛ لكن قد يكون عند اإلنسان ضعف إميان مبعىن أنه ال يثق إن القرآن  القصد وإال فإن القرآن بني



يتمكن ا استنباط األحكام من األدلة ومن مث صرنا  أو يكون قاصر العلم ليس عنده فيه تبيان كل شيء ،

كن ما يفهم حمتاجني إىل تعلم أصول الفقه وإما أن يكون من قصور الفهم ، يكون إنسان عنده علم وتدبر ل

والناس خيتلفون يف هذا اختالفا عظيما جتد بعض الناس يستنبط من اآلية أو حديث فوائد كثرية ال يستنبط غريه 

من ذلك إال قليال ، وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء ؛ وهلذا ملا سئل علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه " هل 

إليكم ؟ قال ال والذي فلق احلبة وبرأ النسمة إال  وصىوأخصكم النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم بشيء ؟ يعين 

فهما يؤتيه اهللا أحدا يف كتابه " شف فهما يؤتيه اهللا أحدا يف كتابه ، وما يف هذه الصحيفة ، قالوا ما الذي فيها 

اء " قال: ... وفكاك األسري وأن ال يقتل مسلم بكافر " فالشاهد من هذا األثر قوله " فهما يؤتيه اهللا من يش

وأنت إذا تأملت كالم العلماء رمحهم اهللا وجدت الفرق العظيم بني الفهم ، جتد مثال هذا العامل يشرح حديثا مث 

الرابع سوء القصد  يستنبط منه عشرين فائدة وآخر يشرحه وال يستنبط إال مخسة أو أربع فوائد وكذلك يف اآلية .

سيء ، يطالع الكتاب ويطالع السنة من أجل أن ينفصل ابتداع وفهم لكن قصده ، يكون اإلنسان عنده علم و 

تفسري اآلية  لقوله وإن كان يعلم أنه بطال ـ نسأل اهللا العافية ـ وهذا سيء القصد وهذا حيرم الوصول إىل املقصود .

 صراطا إليه ويهديهم وفضل منه رحمة في فسيدخلهم به واعتصموا باهللا آمنوا الذين (( فأماالكرمية: 

 منه رحمة في فسيدخلهم به واعتصموا باهللا آمنوا الذين (( فأمامث قال اهللا تبارك وتعاىل:  )) .مستقيما 

هذه مجعت بني اإلميان  مستقيما )) (( فأما الذين آمنوا باهللا واعتصموا به )) صراطا إليه ويهديهم وفضل

وجل وبه عصمتهم ال يعتصمون  عز مل يلجئوا ألحد سواه بل جعلوه .و  (( آمنوا به واعتصموا به ))والتوكل ، 

؛ (( فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه بأحد سوى اهللا وال يعتمدون وال يتوكلون إال على اهللا 

تفيد شيئني ؛ األول التحقيق والثاين القرب ؛ أما التحقيق  (( فسيدخلهم ))السني يف قوله:  صراطا مستقيما ))

رة من الدين ، ما بني اإلنسان وبني اآلخرة إال أن خترج روحه من جسده مث فظاهر وأما القرب فما أقرب اآلخ

يكون يف عهد اآلخرة ؛ وهلذا قال شيخ اإلسالم رمحه اهللا يف " العقيدة الواسطية " يدخل يف اإلميان باليوم اآلخر 

كلمة في رحمة منه )) (( اإلميان بكل ما أخرب النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم مما يكون بعد املوت ؛ وقوله: 

رمحة يصح أن تكون صفة هللا ويصح أن تكون خملوقا هللا ؛ فأيها املراد منها ؟ الرمحة املخلوقة  ، نعم ألن الرمحة 

(( الصفة ال ميكن أن يدخل الناس فيها ؛ لكن الرمحة املخلوقة هي اليت ميكن أن يدخل الناس فيها ؛ وهلذا قال: 

أي زائد على  (( وفضل ))ومن هنا ليست للتبعيض ولكنها لالبتداء أي رمحة كائنة منه ؛  في رحمة منه ))

فذكر اهللا  (( ويهديهم إليه صراطا مستقيما ))الرمحة أو على األصح زائد على يستحقونه من الثواب واألجور ، 

بالرمحة واملغفرة ، والثانية أن يهديهم إليه تعاىل للذين آمنوا باهللا ورسوله ذكر مثرتني عظيمتني: الثمرة األوىل كرم اهللا 



صراطا مستقيما أي يدهلم ؛ وهذا يدل على أن اإلميان واالعتصام باهللا سبب لزيادة العلم وهو واقع ، ودلت عليه 

، (( ويزداد الذين آمنوا (( والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم )) النصوص األخرى كقوله تعاىل: 

؛ ألن السني والصاد  فيها قراءتان: األوىل بالسني ، والثانية بالصاد (( صراطا مستقيما ))له: ؛ وقو  إيمانا ))

صراط هو الطريق الواسع السهل ، وأصل ذلك من  (( صراط المستقيم ))تتناوبان لقرب خمرجيهما ؛ وقوله: 

ضد املعوج ،  مستقيما )) ((قوهلم: صرط اللقمة إذا ابتلعها بسرعة ، وسرطها و صرطها كلما ... ؛ وقوله: 

اعوجاجا ميينا ومشاال ؛ صراط اهللا عزوجل مستقيم ليس نزوال وصعودا وتارة يكون اعوجاجا واالعوجاج تارة يكون 

  فيه ميني وال مشال وليس فيه طلوع وال نزول ألنه سهل .

  هل كل مستكرب مستنكف ؟ السائل :

فإنه مستنكف وكل إنسان مستنكف فهو مستكرب ؛ لكن ال ؛ لكنهما متالزمان ، كل إنسان يستنكر  الشيخ :

  عند االجتماع االستنكاف يكون بالقلب واالستكبار باجلوارح .

 ليس هلك امرؤ إن الكاللة في يفتيكم اهللا قل (( يستفتونكقراءة اآليات: أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ، 

 ترك مما الثلثان فلهما اثنتين كانتا فإن ولد لها يكن لم إن يرثها وهو ترك ما نصف فلها أخت وله ولد له

  . عليم )) شيء بكل واهللا تضلوا أن لكم اهللا يبين األنثيين حظ مثل فللذكر ونساء رجاال إخوة كانوا وإن

مناقشة  السابقة ؟  (( يستفتونك قل اهللا يفتيكم ... ))أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تبارك تعاىل: 

  . )) مبينا نورا إليكم وأنزلنا ربكم من برهان جاءكم قد الناس أيها (( ياعن معاين اآلية: 

ما املراد  )) مبينا نورا إليكم وأنزلنا ربكم من برهان جاءكم قد الناس أيها (( ياقال اهللا تبارك وتعاىل:  الشيخ :

  بالنور املبني ؟

  القرآن الكرمي ،  الطالب :

  القرآن نعم . الشيخ :

  وما معىن (( مبني )) ؟  الشيخ :

   هلا معنيان ، الطالب :

  يعين بني من بان ومبني من أبان ؟ طيب لكن هلا معنيان املعىن األول ؟ الشيخ :

ل صلى اهللا عليه واخلطاب للرسو  (( كتاب أنزلنا إليك ))وقوله:  (( أنزلنا إليكم ))ما اجلمع بني قوله:  الشيخ :

  ؟وآله وسلم 



يعين باعتباره أنه نزل على الرسول صلى اهللا عليه وآله وسلم وحيا فهو أنزل إليه ، وباعتباره نزل إلينا  الطالب :

   هداية وداللة فهو منزل إلينا .

 إليه ويهديهم وفضل منه رحمة في فسيدخلهم به واعتصموا باهللا آمنوا الذين (( فأمافوائد اآلية الكرمية: 

يف هذه اآلية الكرمية فوائد ؛ منها: فضيلة اإلميان باهللا والتوكل عليه ؛ ووجه ذلك أنه  مستقيما )) . صراطا

ومن فوائدها: أن من آمن واعتصم باهللا فإنه سوف ينال الرمحة العاجلة  وعدهم بأنه يدخلهم يف رمحة منه .

ري وأن أنعم الناس باال والسني تدل على القرب وبينا وجه ذلك يف التفس (( فسيدخلهم ))واآلجلة ؛ لقوله: 

ومن فوائدها: أن الرمحة تطلق على الصفة من صفات  وأشدهم انشراحا للصدور هم املؤمنون املعتصمون باهللا .

اهللا وعلى ما كان من آثارها ؛ وهذه اآلية هل هي من إطالق الصفة أو من إطالق آثار الصفة ؟ من إطالق آثار 

أن الرمحة تطلق على ما كان من آثار الرمحة ؟ نعم ، ما ثبت يف هل هناك دليل على  الصفة ، وجه ذلك ؟

وجل على  ومن فوائدها: بيان فضل اهللا عز .( أنت رحمتي أرحم بك من أشاء ) الصحيح من قول اهللا للجنة 

ميانه ومن فوائدها: أن من آمن باهللا واعتصم به فإن إ .(( وفضل )) هؤالء الذين آمنوا باهللا واعتصموا به ؛ لقوله: 

ومن فوائدها: أن الصراط اهلادي  . (( ويهديهم إليه صراطا مستقيما ))واعتصامه سبب هلداية ؛ لقوله ؟ لقوله: 

وهل  ال اعوجاج فيه . (( صراطا مستقيما ))وجل مستقيم ال اعوجاج فيه ؛ من أين تؤخذ ؟  إىل اهللا عز

 اجلواب العموم ، فدين اهللا تعاىل مستقيم دنيا وأخرى . االستقامة هنا استقامة الدنيا فقط أو يف الدنيا واآلخرة ؟

 فلها أخت وله ولد له ليس هلك امرؤ إن الكاللة في يفتيكم اهللا قل (( يستفتونكتفسري اآلية الكرمية: 

 رجاال إخوة كانوا وإن ترك مما الثلثان فلهما اثنتين كانتا فإن ولد لها يكن لم إن يرثها وهو ترك ما نصف

(( مث قال اهللا تعاىل:  . عليم )) شيء بكل واهللا تضلوا أن لكم اهللا يبين األنثيين حظ مثل فللذكر ونساء

االستفتاء طلب اإلفتاء واإلفتاء هو اإلخبار عن حكم شرعي أو غري شرعي أيضا ؛ ألن اإلنسان  يستفتونك ))

 قد يستفىت بأمور دنيوية 


